Het gevaar

Vier kleuren

Zware regen, rivieroverstromingen, hoogwater, kustbedreiging
en ernstige stormvloeden, storm, hevig onweer, hittegolven,
bos- en heidebranden, mist, extreme kou met sneeuw,
sneeuwstormen, ijzel en bevriezing, lawines...

Groen

Ga je op reis? Voor de zaak? Met vakantie? Kamperen? In de
bergen? Naar het strand? Wil je actuele informatie over
mogelijk gevaarlijk weer vandaag en morgen?

Geel

Meteoalarm.eu brengt het risico in kaart.
In één oogopslag zo’n 650 regio’s van heel Europa in beeld.
Overzichtelijk in gemakkelijk te herkennen symbooltjes.
Eenvoudig doorklikken naar regionale en lokale waarschuwingen en de sites van de nationale Europese weerdiensten.

Oranje

Toeristen, reizigers, vrachtwagenchauffeurs, zakenmensen,
reddingswerkers, hulporganisaties, media... Iedereen wordt
zonder taalbarrière gewaarschuwd.

Rood
www.meteoalarm.eu
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Is uw land groen? Het weer levert dan geen direct gevaar op.

Geel betekent potentieel gevaar. Het weer dat wordt verwacht is niet ongebruikelijk, maar wees wel
alert bij activiteiten die afhankelijk zijn van meteorologische gevaren. Blijf de weersverwachtingen
en waarschuwingen in de gaten houden en neem geen enkel vermijdbaar risico.

Oranje betekent gevaar. Er worden uitzonderlijke weersverschijnselen verwacht. Schade en letsel
zijn zeer waarschijnlijk. Wees oplettend en houd U geregeld op de hoogte van de laatste weersontwikkelingen en waarschuwingen. Wees bewust van de soms onvermijdbare risico’s. Volg elk advies
op dat door de autoriteiten wordt gegeven.
Rood betekent zeer gevaarlijk. Er worden uitzonderlijk actieve weersverschijnselen verwacht. Grote
schade en ongevallen zijn waarschijnlijk, in veel gevallen en in een groot gebied met gevaar voor lijf
en leden. Houd U zich frequent op de hoogte van alle details van verdere ontwikkelingen en waarschuwingen. Volg opdrachten en adviezen van de autoriteiten onder alle omstandigheden op en
bereid u voor op uitzonderlijke maatregelen.
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Internationaal en betrouwbaar
De website kent geen taalbarrières. De symbooltjes zijn
universeel. Maakt niet uit of je uit het zuiden of noorden van
Europa komt... De Europese gevaarlijk-weerkaart kan
iedereen begrijpen, miljoenen reizigers. In één oogopslag is
duidelijk welke waarschuwingen en waarschuwingsniveaus
van kracht zijn in circa 650 regio’s verspreid over zeker
30 landen. Speciale knoppen geven toegang tot meer
informatie in elke gewenste taal. Kleurenblinden hebben
de mogelijkheid de gekleurde weerkaart om te zetten in
grijstinten.
De waarschuwingen worden ook via RSS feeds aangeboden,
een alternatieve manier die het mogelijk maakt Meteoalarm
ook op andere internetsites zichtbaar te maken.
Een bundeling van de officiële waarschuwingen van de nationale weerdienst uit de deelnemende landen in samenwerking
met hydrologen in Europa. Gebaseerd op de meest actuele
weergegevens van het wereldwijde meteorologische meetnet
en modelberekeningen van het verwachte weer.

Deelnemende instellingen
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG)
L’Institut Royale Météorologique (RMI)
MeteoSwiss
Meteorological Service of Cyprus
Czech Hydrometeorological Institute (CHMI)
Deutscher Wetterdienst (DWD)
Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)
Estonian Meteorological and Hydrological Institute (EMHI)
Agencia Estetal de Meteorologia (AEMET)
Finnish Meteorological Institute (FMI)
Météo France
Hellenic National Meteorological Service
Meteorological and Hydrological Service of Croatia (DHMZ)
Hungarian Meteorological Service (OMSZ)
Met Éireann
Icelandic Met Office
Servizio Meteorologico Aeronautica Militare
Luxembourg Meteorological Service
Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre (LEGMC)
Malta Airport Metoffice
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Norwegian Meteorological Institute (met.no)
Polish Institute of Meteorology and Water Management (IMGW)
Instituto de Meteorologia IP Portugal
Meteo Romania
Republic Hydrometeorological Service of Serbia (RHMS)
Swedish Meteorological and Hydrogical Institute (SMHI)
National Meteorological Service of Slovenia (meteo.si)
Slovenský Hydrometeorologický Ústav (SHMU)
UK Met Office
National Institute of Meteorology and Hydrology of Bulgaria
(NIMH)
Hydro Meteorological Service of the Former Yugoslav Republic
of Macedonia (HMS - FYROM)

www.meteoalarm.eu
Actuele waarschuwingen van gevaarlijk en extreem weer in heel Europa
op het internet
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www.meteoalarm.eu

is ontwikkeld door Eumetnet,
het netwerk van Europese weerdiensten. Het initiatief wordt
gesteund door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO)
waar alle landen bij aangesloten zijn.
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Een gezamenlijk initiatief van de publieke
weerdiensten uit zeker 30 landen

